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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی
 

 ملک الشعراء               

 «اسیر» نسیممد ـحماستاد        
 AA-AA: تنظیم و ویرایش           

 
 

 جاری خیر  

خوشبختانه در جمع دوستان خراباتی و مناجاتی من، رفقای باتقوا و پرهیزگار زیادی قرار 

دارند، که به نمازهای پنجگانه و اشتراک در مساجد و ادای نمازهای جمعه و آرزوی حاجی 

ع، که هنوز در شهر بن ۰۲۲۲در سال . دهند شدن، صادقانه و خالصانه پابندی نشان می

مان زندگانی می کردم، افغان های مقیم فرانکفورت، تصمیم گرفتند تا برای انجام مراسم ال

با ترتیب . دینی و مذهبی و فاتحه خوانی ها و گردهمائی های فرهنگی، مسجدی اعمار کنند

محفل باشکوهی، در روز افتتاح، از من هم خواستند تا در روز موعود با اشتراک در محفل، 

ودۀ ذیل در همان روز پیشکش شد، که اینک بعد از شانزده سال از نظر سر. صحبتی نمایم

 : تان می گذرد
 

 دودــنای تنگ و محــــدرین تاریک      آلود ن محنتسرای حسرتــــــــدری

 صفا بند است و مسدود و صلح ره      دودـاست و درد ان هیرآلودــــــکه ق

 که پاک و باصفایند زیزانی،ــــــع

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 گدازند و سوز شمعی روشن از چو      و پاکبازند ریفان عشقبازــــــــــــح

 سازند رابـــــــــحنبر و مِ رواق مِ       نمازان در نمازند ر بیــــــــبه شه

 دایندـــــی بندۀ پاک خــــــــــبه نیک

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 مین استـدر ک ،ا برادرـــــبرادر ب      ر و کین استـــــکف جهان آماجگاهِ 

 جوئی همین استمی ز هرکس هرچه       نظرها جمله تاریک و دوبین است

 ا عشق آشنایندـــی آنان، که بـــــول
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 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 است امتیاز جاه و  رــــکسی در فک      و آز است صجهان تا هست، یکسر حر

 دراز است و سر این قصه هم دور      در نیاز است رـدر ناز و دیگ یکی

 کیشان به الفت می گرایندوفـــــــــا

مت به مردم می گشایندــــــدِر رح  

چیست ،ای ماـــه پرستیخودندانم       ست پرستی ودــهمه در خ اد ماــنه  

 بایدت زیست رــــدرین محنتسرا گ      ر تا وا کنی این زندگی نیستـــنظ

 صفایندبا که زین،ـــــان گــــره نیک

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

است اینجا راز از رمز و پر از پر      است اینجا باز ،اـــه انهــــــمیخ درِ   

 شدن ساز است اینجا خود بیرون ز      پرواز است اینجا فتنه، الِ ــــــــبه ب

 سرایند ق میـــزان نغمۀ حزیـــــع

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 استنوش و جام  و عیش از بزمسخن       بینی حرام است می چهدرین جا هر

 نام استیک نیککه هر ولی جمعی،      استسخت عام  بی بند و باری همین

 نمایند خدمت می رـــــــــقیام از به

 دمت به مردم می گشاینــــــدِر رح

 انه دارندـــــآتشخ ،نهـــــــدرون سی      روانه دارندــــــــپ دلِ سوز  ،به دل

 رزانه دارندـــــــــو ف روشن دماغِ       ود جمعند و با بیگانه دارندــــبه خ

 به رحمت می فزایند ،قت راکه شف  

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 صوابیم به بند کـــــــــــارهــــای نا      رابیمـخ ،ما مسلمانان !دایاــــــــــخ

 برنتابیم ،اه پاکتـــــــــرخ از درگ      وذ و مقهور و خرابیمــخمأر ـــــاگ

 گ موزون درایندـــــــبان ،که اینها

مت به مردم می گشایندــــــدِر رح  

 کتاری است و تنگ که پیش پای ما      ر تفکیکــبه ،همتی ده !دایاـــــــخ

 سخت نزدیک ،رسیدن سرمنزلبه       بسیار باریک ،تگیـــــــــره وارس

 که با تصمیم و رایند ،خوشا قومی

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3 

 مان و رحیمتــــاک رحــــبه نام پ      عمیمت افــــبه الط !داونداــــــــخ

 نعام نعیمتبه ا   ،د آورروـــــــــــــف      وان کریمتــــــو خ ز بزم رحمت

 دا را می ستایندــــــــکه خ به آنان،

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 ام الستندــــــــاز ج ،مه سرمستـه      ستند پرحقــــ این دوستانِ  !«اسیر»

 مستند ،یدـــــادۀ توحـــــام بـــــز ج      سراپا گوش هستند ،قــبه حرف ح

 زدایند ورت میدــــــز دل زنگ ک

 مت به مردم می گشایندــــــدِر رح

 

 

 (ع، بن المان ۰۲۲۲ اکتوبر ۹ــ « اسیر»نسیم . م)

 


